JAUNUMI

Gēnu inženierija
Par koncerna L’Oréal un Francijas klīnikas Saint-Louis desmit gadus ilgo pētījumu rezultātu kļuvusi unikālā Pro-Gen tehnoloģija,
kas ļauj aktivizēt atjaunošanas procesus ādā un padarīt to dabiski
jaunu. Neuztraucieties, ar gēnu modifikāciju tam nav nekāda sakara! Gēnu pētījumi zinātniekiem bija nepieciešami tādēļ, lai noskaidrotu, kas tieši ādai vajadzīgs ātrākam pašatjaunošanās procesam. Jaunās līnijas Youth Code («Jaunības kods») līdzekļi satur
vielas, kas maksimāli atbilst šīm vajadzībām. Rezultātā manāmi
uzlabojas ādas krāsa, tā kļūst daudz gludāka un izskatās atpūtusies. Produkti paredzēti sievietēm pēc 30 gadu vecuma.

Ārstē deja

Arvien lielāku popularitāti pasaulē iekaro artterapija – ārstēšana
ar mākslu (tā var būt zīmēšana, veidošana, dejas). Skaistuma klīnikā 4. dimensija piedāvā horeoterapijas kursu. Tā ir īpaša ārstnieciskā vingrošana ar baleta elementiem klasiskās mūzikas pavadījumā. Horeoterapijas pamatlicēja Latvijā ir bioloģijas zinātņu doktore
Lilita Bakajeva, kura 90. gadu sākumā izstrādājusi šādu vingrošanu skoliozes ārstēšanai. Tagad horeoterapija veiksmīgi tiek izmantota stājas korekcijai, muguras sāpju, kas radušās mazkustīga
dzīvesveida dēļ, noņemšanai un pat ar cerebrālo trieku slimu bērnu
rehabilitācijai. Iepriekšējā fiziskā sagatavotība nav nepieciešama.
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Sagaidām
vasaru
Create in Riga meistaru
komanda (Mārtiņš Eiduks,
Tatjana Fasta, Kristians
Spaliņš, Svetlana Pavlova,
Jeļena Hļebnova-Čerņavska, Natālija Rivoņenko un
Inese Alšāne) piedāvā jaunu
matu sakārtojumu šā gada
pavasara–vasaras sezonai.
Kolekcijas nosaukums ir
Rewind – trīs novirzieni,
kas izpaužas 24 modeļos.
Morocco – tā ir spilgta krāsu palete zeltaini rudā un
terakotas gammā, bizes
un bizītes, pinumi, dažāIneses Alšānes veidotais
du faktūru apvienojums matu sak ārtojums
kolekcijas Rewind.
un spilgti izteikts reljefs. no
Foto – Alekss Šadrins
Denim – jauniešu matu
griezumi pelnu platīna toņos, brīvais stils, komforts un ērtums ikdienas kopšanā. Alta Moda –
eleganti vakara matu sakārtojumi ar vieglu retro pieskārienu.

Jauns
skatiens
Kompānija La Prairie ir laidusi klajā jaunu kosmētisko
līdzekli grumbiņu samazināšanai ap acīm – Anti-Aging
Anti-Wrinkle Eye Line Filler. Ne velti tā nosaukumā
iekļauts vārds filler: līdzeklis
it kā piepilda grumbiņas no
iekšienes. Kviešu un
sojas olbaltums,
kas ir produkta
sastāvā, veicina kolagēna
izstrādi ādā,
ar minerālvielām bagātās
aļģes nodrošina
to ar barības vielām, bet rauga fermenti iedarbojas kā unikāli iekšējie
mitrinātāji. Piedevām līdzeklis
satur gaismu atstarojošas daļiņas,
kas padara grumbiņas vēl mazāk
pamanāmas.

